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  دهمایی ها ، سمینارها و کارگاههاسیستم گر) 1
  
  ویژگی های سیستم) 1-1

 ابزار کمکی بمنظور مدیریت فرآیند برگزاری 

  مدیریت امور اجرایی گردهمایی  
  تقویم گردهمایی ها بصورت سالیانه ، ماهیانه و روزانه 
   onlineامکان ثبت نام در گردهمایی واعالم فراخوان مقاله بصورت  
   آن onlineی یک گردهمایی و پیگیری امکان ارسال مقاله برا 
 ثبت فعالیتهای جانبی انجام شده در طول برگزاری گردهمایی  

  امکان تهیه گزارش از کلیه اطالعات یک گردهمایی  
 تهیه گزارشهای آماری و ترسیم نمودار بر اساس فیلدهای مورد نظر 

  امکان جستجو در فیلدهای اطالعاتی مورد نظر 
  و افراد همکارثبت اطالعات سازمانها 

 ثبت اطالعات سخنرانان و شرکت کنندگان  

در ... ثبت و ذخیره اطالعات افراد اعم از سـخنران ، شـرکت کننـده ، دبیـر علمـی و اجرایـی و                       
  پایگاه اطالعات افراد

ثبت و ذخیره اطالعات مراکز اعم از مراکز برگزار کننده ، محل هـای برگـزاری ، سـازمانهای                    
   در پایگاه اطالعات مراکزهمکار و حمایت کننده

   
  بخش های اصلی ) 2-1

، مـی تـوان بـه اطالعـات یـک رکـورد          گرفته شده است     ر که در سیستم در نظ      های اطالعاتی  tabبا استفاده از    
  .بصورت طبفه بندی شده دسترسی داشت 
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  : اطالعات  کلی 

در این قـسمت ثبـت و نگهـداری         ....  جلسه و  اطالعات کلی یک گردهمایی اعم از سمینار ، کارگاه آموزشی ،          
عنـوان ، موضـوع ، تـاریخ برگـزاری ، محـل برگـزاری ، پـست الکترونیـک ،         : این اطالعات شـامل    . می گردد   

  .می باشد .... برگزار کننده 
  

   : مشخصات اجرایی 
تـوان نـام و عنـوان       اطالعات اجرایی شامل کلیه فعالیتها و اطالعات اجرایی در یک گردهمایی می باشد که می                

  . را نام برد... دبیر اجرایی ، افراد فعال در امور اجرایی و 
  

   : مشخصات مدیریتی 
مـدیر برگـزاری ،   .  قـرار مـی گیـرد      tabاطالعات مدیریتی که برای یک گردهمایی نگهداری می شود در این            

  . می باشندtab اطالعاتی این مشاهده فرم های نظر سنجی ، افراد فعال در امور مدیریتی از جمله فیلدهای
  

   : مکاتبات 
بـدین ترتیـب کلیـه مکاتبـات یـک          . اطالعات مکاتبات یک گردهمـایی در ایـن قـسمت نگهـداری مـی شـود                 

  .گردهمایی از یک صفحه قابل دسترس می باشد 
  

   : سازمانهای همکار 
یـن اطالعـات در پایگـاه       الزم بـذکر اسـت کـه ا       .  دیگری ثبت مـی گـردد        tabاطالعات سازمانهای همکار در     

  . اطالعات مراکز ذخیره می گردد 
  

   : فعالیتهای جانبی 
. فعالیتهای جانبی که در کنار  یک گردهمایی ممکن است باشد ، اطالعات آن در این قسمت ذخیره مـی شـود               

گهداری می عنوان فعالیت ، هدف از انجام آن ، نام و عنوان همکاران از جمله مواردی است که در این قسمت ن 
  .شود
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  سیستم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی) 
  
  ویژگی های سیستم) 1-2

 امکان مدیریت فعالیتها و جلسات شورای پژوهش 

 امکان ارسال پروپوزال از طریق پرتال جامع 

  جهت اطالع آن Email و امکان ارسال Onlineتعیین داور بصورت  

 پوزال ثبت ارائه نظرات داور و ارائه دهنده پرو 

   Onlineامکان بررسی نتایج پروپوزال ها بصورت  
  امکان مقایسه طرح های مختلف از لحاظ میزان پیشرفت بصورت نمودارهای مقایسه ای 
   Onlineثبت صورتجلسات شورای پژوهش و امکان پیگیری و مشاهده  
  Onlineپیگیری امور اجرایی و مشاهده پرداخت ها ی انجام شده به مجری طرح بصورت  

 تهیه گزارشهای متنوع از پیشرفت طرح ها و یا طرح های پیشین  

 امکان جستجو در کلیه اطالعات یک طرح 

  تهیه گزارشهای آماری 
  در پایگاه اطالعات افراد... ثبت و ذخیره اطالعات افراد اعم از داور ، ارائه دهنده طرح و 
 و حمایـت کننـده در پایگـاه         ثبت و ذخیره اطالعات مراکز اعم از مراکز و سـازمانهای همکـار             

  اطالعات مراکز 
  
  بخش های اصلی ) 2-2

 هـای اطالعـاتی مختلفـی       tabاطالعات در سیستم طرح های پژوهشی نیز مشابه سـمینارها و گردهمـایی هـا بـه                  
  .تقسیم می شود ، که می توان به اطالعات بصورت طبفه بندی شده دسترسی داشت 

  
  



 6

  
   : اطالعات کلی  
مجری ، شرح طرح ، : این اطالعات شامل .  اطالعات کلی نگهداری می شود     tab یک طرح در     اطالعات کلی 

  .می باشد ..... زمان اجرای طرح ، ابزارهای مورد استفاده در طرح 
  

   : پروپوزال  
 هـای اطالعـاتی یـک    tab. مجموعه اطالعات پروپـوزال نیـز بـصورت طبقـه بنـدی شـده نگهـداری مـی شـود            

اطالعـات کلـی پروپـوزال ، اطالعـات ارائـه دهنـده ، اطالعـات طـرح ، اطالعـات اجرایـی ،                        : پروپوزال شـامل    
  .اطالعات هزینه ها 

  
   : ارسال پروپوزال  

  :ارسال پروپوزال شامل بخش های ذیل می باشد 
  راهنمای ارسال پروپوزال .1
 لیست پروپوزالها .2

 ارسال پروپوزال .3

  
   : داوری پروپوزال  

  :پروپوزال فابل دسترس است عبارتند از عناوین اصلی که در یک 
 تعیین داور .1

 ارزیابی داور .2

 پیگیری وضعیت پروپوزال .3

  
   : اطالعات اجرایی  

قرارداد طرح ، گزارشـهای  . اطالعات اجرایی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این قسمت نگهداری می شود            
  . یی می باشد از جمله فیلدهای اطالعاتی بخش اجرا.. ارائه شده ، پرداخت ها و

  
   : اطالعات مدیریتی  

مدیر طرح ، افراد فعـال در طـرح ،          : اطالعات مدیریتی مربوط به یک طرح یا پروژه تحقیقاتی و پژوهشی شامل             
 ذخیـره مـی   tabو دیگر فیلـدهای مـدیریتی اسـت کـه د ایـن      .... جلسات پیگیری و فیلدهای اطالعاتی جلسات    

  .  گردد 
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   : همکاران  
کـه هریـک در     . افـراد همکـار و سـازمانهای همکـار در طـرح مـی باشـد                 :  یک طرح یا پروژه شـامل        همکاران

  . جداولی بصورت مجزا بهمراه نوع همکاری آنها ثبت می شوند  
  . همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد ، این اطالعات در پایگاه اطالعات افراد و مراکز ذخیره می گردد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : مکاتبات 
این اطالعـات شـامل فرسـتنده ،    .  مکاتبات ذخیره می شود tabکلیه مکاتبات انجام شده مربطو به یک طرح در  

  .گیرنده ، تاریخ و شماره نامه و دیگری فیلذهای اطالعاتی یک نامه می باشد 
  

   : گزارش  
ردی نیـز در نظـر گرفتـه        عالوه بر گزارشهای طبقه بندی شده و از پیش تعریف شده در سیستم ، گزارشهای مـو                

کلیـه فیلـدهای اطالعـاتی یـک        . شده است که توانایی کاربر را جهت تهیه گزارشهای دلخواه افـزایش میدهـد               
طرح یا پروژه تحقیقاتی برای کاربر لیست می شود و می توان آنها را بر اساس نیاز و اولویت در کنـار یکـدیگر            

  . قرار داد و گزارش مورد نظر را تهیه نمود 
  

   : آمار  
نـوع  : برخی فیلدهای اطالعاتی که می توان بر اساس آنها آمار و نمودار مورد نظر را بدست آورد ، عبارتنـد از                       

  ....طرح ، میزان پرداخت ، وضعیت طرح ، درصد پیشرفت 
ی که  با انتخاب هر یک از فیلدهای فوق در صفحه آمار می توان نمودار های مقایسه ای آن را بر اساس اطالعات                    

  . تاکنون وارد شده است تهیه نمود
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  سیستم چاپ و انتشارات) 3
  ویژگی های سیستم) 1-3

 مدیریت محتوای کتاب ، فصلنامه و خبرنامه 

  امکان ارسال مقاله برای فصلنامه و بررسی آنها از طریق پرتال جامع  
  و مدیریت فرآیند داوری مقاالت ارسال شده Onlineامکان داوری  
   اجرایی شامل قراردادها و میزان پرداخت های افرادثبت اطالعات 
 Onlineپیگیری امور ویراستاری و حروف چینی بصورت  

  مشاهده و ارسال طرح های جلد از طریق پرتال  
  Onlineامکان ثبت و مشاهده صورت جلسات شورای سردبیری و هیات تحریریه بصورت  
  کتابOnlineسفارش  

  Onlineاشتراک  
 )بصورت مجزا(از اطالعات هر بخش تنوع تهیه گزارشهای م 

 امکان جستجو در کلیه اطالعات یک طرح 

  تهیه گزارشهای آماری 
  در پایگاه اطالعات افراد.... ثبت و ذخیره اطالعات افراد اعم از مترجم ، ویراستار ، نویسنده  
 مراکـز    ، ثبت و ذخیره اطالعات مراکز اعم از مراکز و سازمانهای مشترک خبرنامـه و فـصلنامه                

   در پایگاه اطالعات مراکز ...چاپ کتاب و 
  
  بخش های اصلی ) 2-3

 های اطالعاتی مختلفی است  ، که می توان  به  آنهـا  tabاطالعات در سیستم چاپ همانند دو سیستم قبل شامل       
  .به صورت طبقه بندی شده دسترسی داشت 

ایـن  . م را که شامل سه زیر سیستم است ببینـد  کاربر ارشد یا مدیر بخش انتشارات قادر است صفحه اصلی سیست       
در حالی است که کاربر بخش چاپ کتاب فقط اطالعات چاپ کتاب را می بیند و کاربر بخش فـصلنامه فقـط                      

  . اطالعات بخش فصلنامه برایش قابل دسترس است 
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  کتاب ) 1-2-3

  : اطالعات شناسنامه ای 
 اطالعـات شناسـنامه ای   tabاز جملـه فیلـدهای   ... نویسنده ، مترجم ، موضوع کتاب ، تیـراژ ،  عنوان کتاب ، نام     

در این صفحه کلیه اطالعات شناسنامه ای مربوط به یک کتاب نگهداری می شود که قابل مشاهده برا ی       . است  
  . تمامی افراد مجاز می باشد 

  
  : اطالعات محتوایی 

فیلدهای اطالعاتی دیگری کـه مربـوط بـه محتـوای          .... ائه شده ، وضعیت محتوا و     تاریخ ارائه محتوا ، محتوای ار     
نویسنده یا مترجم کتاب ایـن امکـان را دارد کـه اطالعـات ایـن                . کتاب است در این قسمت نگهداری می شود         

 پر نماید و محتوای تهیه شـده را جهـت بررسـی و ارائـه نظـرات در ایـن قـسمت                       Onlineقسمت را به صورت     
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تصمیم گیرندگان در خصوص محتوای کتاب نیز می توانند پـس از مـشاهده ایـن بخـش نظـرات                    . ه نماید   ذخیر
بدین ترتیب روند ارائه محتوای کتاب ، تائید آن از سوی مسئولین و تـاریخ هـای                 . اصالحی خود را ثبت نمایند      

  .هر یک در سیستم ثبت می گردد 
  

  : اطالعات اجرایی و مالی  
: ایـن اطالعـات شـامل       . انجام شده در طول چاپ کتاب در ایـن بخـش نگهـداری مـی شـود                  اطالعات اجرایی   

اطالعات قرارداد ، گزارشهای ارائه شده در زمانهـای مختلـف ، پرداخـت هـای انجـام گرفتـه و در نهایـت کـل                 
  . پرداخت انجام شده در این قسمت نگهداری می گردد

  
  : ویراستاری و تصحیحات  
بدین ترتیب که افراد مجاز .  از این قسمت امکان پذیر می باشد Onlineینی به صورت ویراستاری و حروف چ

 Uploadمی توانند فایل های تهیه شده شان  را از طریق این صـفحه               ) اعم از ویراستاران و افراد حروف چین        (
به اضافه تاریخ هر یک     در این بخش کلیه موارد      . نموده و نظرات مسئولین را نیز دریافت و در آن اعمال نمایند             

بدین ترتیـب صـفحه ای شـامل کلیـه فعالیتهـای ویراسـتاری و تـصحیحات                 . از فعالیتهای مذکور ثبت می گردد       
خواهیم داشت که مدت زمان انجام هریک از فعالیتها به تفکیک قابـل مـشاهده اسـت و ایـن امـر مـی توانـد در                      

  . تصمیم گیری های آتی مدیریتی موثر واقع گردد 
  

    : چاپ
طـراح جلـد مـی توانـد فایـل          . طرح جلد و چاپخانه     : اطالعاتی که در این قسمت قابل دسترس است عبارتند از           

 نمایـد تـا مـسئولین مربوطـه         Uploadهای مربوط به طرح جلد را که طراحی نموده است از طریق این صـفحه                
 ضـمن اگـر چنـد طـراح جلـد نیـز داشـته             در. نظرات خود را راجع به آن ارائه دهند تا فایل نهایی و ذخیره شود               

باشیم اطالعات آنها در این بخش نگهداری می گردد و رونـد فـوق را مـی تـوان بـرای چنـد طـراح بـا سـطوح                             
  . دسترسی مجزا تعریف نمود 

اینگونه صفحات که کلیه فرآیندها در آن بهمراه تاریخ ثبت می گردد می تواند در تصمیم گیری مدیران ارشـد     
  .  واقع گردد مفید و موثر
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  : مکاتبات  

  .کلیه مکاتبات انجام شده در طی چاپ کتاب در این قسمت نگهداری می شود 
  
  فصلنامه) 2-2-3

  : اطالعات شناسنامه ای 
از جملـه فیلـدهای اطالعـاتی بخـش اطالعـات شناسـنامه ای            ...  و شماره ، تاریخ ، سال ، صاحب امتیاز ، سردبیر           

  . فصلنامه می باشد 
  

  : اطالعات محتوایی 
 بـه   Onlineهمانطور که در چاپ کتاب نیز توضیح داده شد ، این قسمت امکان ارائه و تهیه محتوا را بصورت                    

بدین ترتیب روند ارائه محتوای فصلنامه ، تائید آن از سوی مسئولین و تاریخ های هر یـک                  . افراد مرتبط میدهد    
  .در سیستم ثبت می گردد 

ه اطالعات مقالـه ارسـالی پـس از تائیـد و پـذیرفتن مقالـه توسـط داور ، از طریـق سیـستم بـه                      الزم بذکر است ک   
  .اطالعات محتوایی فصلنامه مورد نظر اضافه می شود 

  
  : اطالعات اجرایی و مالی  

: ایـن اطالعـات شـامل       . اطالعات اجرایی انجام شده در طول چاپ فصلنامه در این بخش نگهـداری مـی شـود                  
اردادها ، بودجه ، گزارشهای ارائه شده در زمانهای مختلف ، پرداخت های انجام گرفته و در نهایت             اطالعات قر 

  . کل پرداخت انجام شده در این قسمت نگهداری می گردد
  

  : ویراستاری و تصحیحات  
جاز بدین ترتیب که افراد م.  از این قسمت امکان پذیر می باشد Onlineویراستاری و حروف چینی به صورت 

 Uploadمی توانند فایل های تهیه شده شان را از طریق ایـن صـفحه               ) اعم از ویراستاران و افراد حروف چین        (
در این بخش کلیه موارد به اضافه تاریخ هر یک          . نموده و نظرات مسئولین را نیز دریافت و در آن اعمال نمایند             

امل کلیـه فعالیتهـای ویراسـتاری و تـصحیحات          بدین ترتیـب صـفحه ای شـ       . از فعالیتهای مذکور ثبت می گردد       
خواهیم داشت که مدت زمان انجام هریک از فعالیتها به تفکیک قابـل مـشاهده اسـت و ایـن امـر مـی توانـد در                      

  . تصمیم گیری های آتی مدیریتی موثر واقع گردد 
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  : چاپ  
طـراح جلـد مـی توانـد فایـل          . انه  طرح جلد و چاپخ   : اطالعاتی که در این قسمت قابل دسترس است عبارتند از           

 نمایـد تـا مـسئولین مربوطـه         Uploadهای مربوط به طرح جلد را که طراحی نموده است از طریق این صـفحه                
در ضـمن اگـر چنـد طـراح جلـد نیـز داشـته             .  دهند تا فایل نهایی و ذخیره شود         نظرات خود را راجع به آن ارائه      

باشیم اطالعات آنها در این بخش نگهداری می گردد و رونـد فـوق را مـی تـوان بـرای چنـد طـراح بـا سـطوح                             
  . دسترسی مجزا تعریف نمود 

 در تـصمیم گیـری مـدیران        اینگونه صفحات که کلیه فرآیندها در آن به همراه تاریخ ثبت می گردد مـی توانـد                
  . ارشد مفید و موثر واقع گردد 

  
  : مکاتبات  

  .کلیه مکاتبات انجام شده در طی چاپ فصلنامه در این قسمت نگهداری می شود 
  

  : اشتراک فصلنامه  
 در دسـترس افـراد قـرار مـی          Onlineاین بخش شامل راهنمای اشتراک و فرم اشتراک فصلنامه می باشـد کـه               

  . گیرد 
  
  : سال مقاله  ار

از طریـق ایـن صـفحه مقـاالت ارسـالی بـرای       . این قسمت شامل لیست مقاالت و فرم ثبت و ارسال مقالـه اسـت            
فصلنامه در دسترس مدیر ارشد قرار می گیرد و بدینوسیله می توان برای مقالـه مـشخص داور خاصـی را تعیـین                       

  . کرد 
  

  : داوری  
 ، توسط داور ارزیابی مـی شـود و نتیجـه آن از طریـق همـین صـفحه                    مقاالتی که برای هر داور ارسال می گردد       

  . برای ارائه دهنده قابل دسترس است 
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  : هیات تحریریه  
اعضا هیات تحریریه فصلنامه ، تاریخ شروع و پایان فعالیت هریک از جمله مـواردی اسـت کـه در ایـن قـسمت                        

ریریه و صورت جلسات هر یک از طریق همین صفحه          الزم به ذکر است جلسات هیات تح      . نگهداری می شود    
  . قابل دسترس است 

  
  : شورای سردبیری  

در ایـن قـسمت     ... اعضا شورای سردبیری فصلنامه ، نام و نام خانوادگی اعضا ، تاریخ شـروع و پایـان فعالیـت و                     
ل دسـترس   جلسات شورای سردبیری و صورت جلسات هر یک از طریق همین صـفحه قابـ              . نگهداری می شود    

  . است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اشتراک  
  . پر نمود Onlineاین فرم را می توان بصورت . فصلنامه به شکل ذیل می باشد فرم اشتراک 
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  خبرنامه) 3-2-3

  : اطالعات شناسنامه ای 
  . برنامه می باشد از جمله فیلدهای اطالعاتی خ... ، مشاور علمی و ، سردبیر مدیر مسئولشماره ، تاریخ ، سال ، 

  
  : اطالعات محتوایی 

بـدین ترتیـب   .   برای افراد مرتبط فـراهم مـی شـود    Onlineدر این قسمت امکان ارائه و تهیه محتوا به صورت      
  .روند ارائه محتوای خبرنامه ، تائید آن از سوی مسئولین و تاریخ های هر یک در سیستم ثبت می گردد 

  
  : اطالعات اجرایی و مالی  

مـدیر اجرایـی ،      : ایـن اطالعـات شـامل       . العات اجرایی چـاپ خبرنامـه در ایـن بخـش نگهـداری مـی شـود                  اط
اطالعات قراردادها ، بودجه ، گزارشهای ارائه شده در زمانهای مختلف ، پرداخت های انجام گرفته و در نهایت              

  . کل پرداخت انجام شده در این قسمت نگهداری می گردد
  

  : ت  ویراستاری و تصحیحا
بـدین ترتیـب کـه افـراد        .  از این قسمت امکان پذیر می باشـد          Onlineویراستاری و حروف چینی به دصورت       

می تواننـد فایـل هـای تهیـه شـده شـان را از طریـق ایـن صـفحه             ) اعم از ویراستاران و افراد حروف چین        (مجاز  
Upload              در این بخـش کلیـه مـوارد بـه اضـافه            .  نموده و نظرات مسئولین را نیز دریافت و در آن اعمال نمایند

بدین ترتیب صفحه ای شامل کلیـه فعالیتهـای ویراسـتاری و            . تاریخ هر یک از فعالیتهای مذکور ثبت می گردد          
تصحیحات خواهیم داشت که مدت زمان انجام هریک از فعالیتها به تفکیک قابل مشاهده است و ایـن امـر مـی                      

  . ی موثر واقع گردد تواند در تصمیم گیری های آتی مدیریت
  

  : چاپ  
طـراح جلـد   . طرح جلـد و چاپخانـه   : مشابه فصلنامه ، اطالعاتی که در این قسمت قابل دسترس است عبارتند از         

 نمایـد تـا     Uploadمی تواند فایل های مربوط به طرح جلد را که طراحـی نمـوده اسـت از طریـق ایـن صـفحه                        
در ضـمن اگـر چنـد طـراح         . رائه دهند تا فایل نهایی و ذخیره شود         مسئولین مربوطه نظرات خود را راجع به آن ا        

جلد نیز داشته باشیم اطالعات آنها در این بخش نگهداری می گردد و روند فوق را می توان بـرای چنـد طـراح                        
  . با سطوح دسترسی مجزا تعریف نمود 
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  : مکاتبات  
ه در طول چاپ یک خبرنامه در این قسمت نگهـداری           مشابه فصلنامه و کتاب کلیه اطالعات مکاتبات انجام شد        

  .می شود 
  

  : اشتراک  
  . پر نمود Onlineاین فرم را می توان بصورت . خبرنامه به شکل ذیل می باشد فرم اشتراک 

  
  : هیات تحریریه   

اطالعات هیات تحریریه ، جلسات و صورت جلسات آن ، از جمله مواردی است در بخـش خبرنامـه نگهـداری             
 Onlineاعضا هیات تحریریه می توانند به صورت جلسات و موارد قابل پیگیری در جلسه بـصورت                 . ی شود   م

  .دسترسی داشته باشند
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  سیستم روابط عمومی و امور بین الملل) 4
  ویژگی های سیستم) 1-4

 ایجاد پایگاه جامع موسسات و مراکز و ارتباط و همکاری آنها با پژوهشکده 

  مع رسانه ها و ارتباط آنها با پژوهشکدهایجاد پایگاه جا 
  ایجاد پایگاه جامع از پوشش خبری برنامه ها و اخبار پژوهشکده 
  مدیریت کنفرانس های بین المللی 
  امکان ارسال یادداشت به اعضا و مشترکین 
  امکان دسترسی سریع به گزارشهای کلیه سیستم ها جهت تهیه گزارش عملکرد 
  در پایگاه اطالعات افراد.... اعم از مترجم ، ویراستار ، نویسنده ثبت و ذخیره اطالعات افراد  
 ، مراکـز    ثبت و ذخیره اطالعات مراکز اعم از مراکز و سازمانهای مشترک خبرنامـه و فـصلنامه                

   در پایگاه اطالعات مراکز ...چاپ کتاب و 
  
  بخش های اصلی ) 2-4

  :ل می باشد سیستم روابط عمومی و امور بین الملل شامل بخش های ذی
  پایگاه اطالعات مراکز .1
 پایگاه اطالعات رسانه ها .2

 پوشش خبری .3

 ثبت و پیگیری امور اجرایی گردهمایی ها .4

  به اعضاemailارسال  .5

 گزارش عملکرد .6

  مکاتبات مربوط به رسانه ها و مراکز  .7
  هـای اطالعـاتی    tabاطالعات در پایگاه اطالعات مراکز و رسـانه هـا بـصورت طبقـه بنـدی شـده در                    * 

  .مختلف قرار می گیرد 
مابقی موارد به نوعی لینک به دیگر سیستم ها می باشد و امکان دسترسـی سـریع بـه اطالعـات از ایـن              * 

  .طریق فراهم می شود 
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  پایگاه اطالعات مراکز) 1-2-4

 وجود تفاهم نامه ، قـرارداد       با توجه به ارتباط مرکز روابط عمومی سازمان با سازمانها و مراکز مشابه و نیز امکان               
اطالعـات مراکـز از سیـستم هـای     . با آن سازمان نیاز است کلیه اطالعات آن مرکز ثبـت و نگهـداری شـود       ... و

  .دیگر نیز وارد این پایگاه می شود تا سوابق همکاری آن مرکز تحت نظر و کنترل روابط عمومی سازمان باشد 
  

  : اطالعات کلی  
 اطــالعات کلـــی     tabاز جمله فیلدهای اطالعـاتی      ... الیت مرکز ، تاریخ تاسیس ، آدرس ،         نام مرکز ، زمینه فع    

. این اطالعات در واقع اطالعاتی است که از طریق سیستم های دیگر نیز برای یک مرکز پر می شود                    . می باشد   
تی پایگـاه مراکـز از       هـای اطالعـا    tabدسترسی کامل بـه کلیـه       . این اطالعات در این پایگاه نگهداری می شود         

  . طریق روابط عمومی امکان پذیر است 
  

  : سوابق همکاری با پژوهشکده   
  قابل   tabاز فیلدهای اطالعاتی است که در این        .... نوع همکاری ، تاریخ شروع همکاری ، موضوع همکاری و           

  . دسترس است 
 با سـازمان ارتبـاط داشـته انـد و ایـن      سوابق همکاری مراکزی که به نوعی .  1: این بخش شامل دو قسمت است       

سـوابقی جـدا از دیگـر       . 2. اطالعات از سیستم های دیگر تغذیه شده و در این قسمت فقط قابل مـشاهده اسـت                  
  .سیستم ها می باشد و می بایست از طریق این صفحه وارد شود 
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  : مکاتبات  
  .  می شوند کلیه مکاتبات مراکز با سازمان در این بخش نگهداری و بازیابی

  
  پایگاه اطالعات رسانه ها) 2-2-4
  

  : اطالعات کلی  
 از جملـه مـواردی اسـت کـه در اطالعـات      …نام رسانه ، مدیر مسئول ، نوع رسانه : اطالعات کلی رسانه شامل   

  . کلی رسانه ها نگهداری می شود
اشته اند ذخیره می شود و از طرفی        بدین ترتیب پایگاهی از اطالعات رسانه هایی که به نوعی با سازمان ارتباط د             

  .پوشش خبری آنها نیز در بخش پوشش خبری ثبت و نگهداری می شود که در ارتباط با این پایگاه می باشد 
  

  : سوابق همکاری با پژوهشکده   
  

تاریخ ، موضوع همکاری و نوع همکاری که        . سوابق همکاری رسانه با پژوهشکده در این بخش قرار می گیرد            
بر اساس نوع همکاری که رسانه      . تهیه خبر ، تهیه مقاله ، تهیه آگهی و تهیه برنامه              : ه با سازمان داشته شامل      رسان

  .با سازمان داشته فیلدهای اطالعاتی دیگری باز می شود
  

  : مکاتبات  
  . کلیه مکاتبات رسانه با سازمان در این بخش نگهداری و بازیابی می شوند 

  
  پوشش خبری ) 3-2-4

این لیـست شـامل عنـوان و تـاریخ برنامـه ،      . در این بخش لیستی داریم از پوشش های خبری انجام شده تاکنون          
از همین لیست می توان به رسان مربوطـه         . تاریخ ارائه خبر ، عنوان و متن خبر ، رسانه پوشش دهنده و فایل خبر                

  . لینک شده و اطالعات رسانه را نیز مشاهده کرد 
صورتیکه مربوط به رسانه خاصی باشد ، اطالعات آن در بخش سوابق همکاری با پژوهـشکده                پوشش خبری در  

  . در پایگاه اطالعات رسانه ها ، ثبت می گردد
  
  ثبت و پیگیری امور اجرایی گردهمایی ها) 4-2-4

ر با انتخاب تیتر مذکور دسترسی مستقیم خواهیم داشت بـه لیـست گردهمـایی هـا بمنظـور ثبـت و پیگیـری امـو                
  . اجرایی هر گردهمایی 
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   به اعضاEmailارسال ) 5-2-4

 باز می شود که از درخت افراد ، گروه یا شاخه مورد نظر انتخاب مـی شـود           emailدر این بخش صفحه ارسال      
  .و برای تمامی افراد تعریف شده در آن شاخه نامه ارسال می شود  

  
  گزارش عملکرد) 6-2-4

عملکرد بخش های مختلف می باشـد ، نیـاز   ایف بخش روابط عمومی تهیه گزارش      با توجه به اینکه یکی از وظ      
در ایـن صـفحه   . روابط عمومی دسترسی مستقیم به گزارشهای سیستم هـای دیگـر داشـته باشـد                است که بخش    

  :گزارشهای ذیل قابل دسترس می باشند 
 گزارش طرح های پژوهشی 

 گزارش برنامه های آموزشی 

 ت گزارش  چاپ و انتشارا 

 لیست اعضا 

 گزارش تقویم جلسات و کنفرانس های بین المللی 

 تقویم برنامه های آموزشی 

 گزارش تقویم فعالیتها 
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  سیستم مدیریت افراد و اعضا ) 5
  ویژگی های سیستم) 1-5

 تشکیل پرونده کاری برای هر یک از افراد مرتبط با پژوهشکده 

  نگهداری اطالعات و سوابق همکاری افراد 
  عاتی دیگر سیستم هاتغذیه اطال 
  تهیه گزارشهای آماری متعدد از افراد و اعضا 
  امکان مدیریت اعضا پژوهشکده مشترکین فصلنامه و خبرنامه 
  مدیریت مکاتبات و ارسال پست الکترونیک به اعضا 
 نظارت بر تاریخ و مدت عضویت اعضا 

 
  بخش های اصلی ) 2-5

اطالعـات  : طالعاتی مختلفی تشکیل شـده اسـت کـه عبارتنـد از     های ا tabاین سیستم مشابه بقیه سیستم ها ، از 
فردی ، پرسنلی ـ اداری ، علمی ـ آموزشی ، سوابق همکاری با پژوهشکده که هر یک داری فیلدهای اطالعاتی   

  .مرتبط می باشد
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  : اطالعات فردی  
 اطالعـات شـخص را وارد کنـیم مـی بایـست             در واقع اطالعاتی است که در تمامی سیستم ها هر کجا بخـواهیم            

نام و نـام خـانوادگی ، آدرس ، تلفـن ، مـدرک تحـصیلی و گـروه از                    . خالصه ای از این اطالعات تکمیل شود        
  .جمله فیلدهای اطالعاتی این بخش می باشد 

  
  :پرسنلی ـ اداری 

از جمله فیلـدهای بخـش پرسـنلی ـ     تاریخ شروع بکار در پژوهشکده ، تاریخ پایان کار ، حقوق ماهانه و قرارداد 
  . اداری می باشد 

  
  :علمی ـ آموزشی 

از اطالعات علمی ـ آموزشی افراد است که می بایست برای   ... مدارک تحصیلی ، تالیفات و ترجمه ، مقاالت و
  . هر شخص تکمیل شود 

  
  :سوابق همکاری 

اگر شخـصی  .  های دیگر تغذیه می شود سوابق همکاری با افراد ، بخشی است که اطالعات آن از طریق سیستم    
در گردهمایی خاص و یا در ارائه و پیاده سازی طرح پژوهشی فعالیت داشته باشد ، اطالعات این شخص بهمراه               

  .در این بخش ثبت می گردد) نوع فعالیتی که داشته ( سوابق همکاری وی 
  

  :گزارش ، آمار ، جستجو  
ای مورد نظر کاربر ، تهیه آمار مورد نظر بر اساس فیلـدهای اطالعـاتی               از امکانات دیگر این بخش تهیه گزارشه      

موارد فوق می تواند جهت تهیه گزارشـهای مـدیریتی مفیـد و مـوثر واقـع                 . آماری و جستجوی سریع و پیشرفته       
  .گردد و نیز دسترسی سریع به اطالعات افراد بدین ترتیب بهینه می گردد 
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  :ارسال یادداشت 

بدین ترتیب که با انتخاب شاخه ای از . ال یادداشت برای افراد مختلف از طریق این بخش امکان پذیر است      ارس
بدین ترتیب عالوه بر ارسـال نامـه   . درخت افراد که در آن شاخه تعریف شده اند برای شان نامه ارسال می شود                
  . د برای شخص خاص می توان  یک نامه را برای گروهی خاص نیز ارسال نمو
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  تقویم فعالیتها ـ دفتر تلفن ـ ارسال یادداشت ـ اشتراک فایل ) 6 

  
  ویژگی های سیستم) 1-6

    تقویم فعالیتها       * 
 ....ثبت و نگهداری فعالیتهای روزانه ، جلسات ، مالقاتها ، سخنرانی ها و مصاحبه ها  
 برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های کاری مختلف 

 نامه های گردهمایی ها ، سمینارها و کارگاه ها ثبت و نگهداری بر 

 ثبت تقویم شخصی افراد 

 ثبت برنامه وششماهده آن توسط عموم 

 ثبت و نگهداری صورتجلسات ، مالقاتها 

 تهیه گزارشهای روزانه ، ماهانه و ساالنه 

 جستجو در کلیه اطالعات 

 تهیه آمار فعالیتها 

  
    دفتر تلفن     * 

 مرتبط ثبت اطالعات تماس افراد  
 پاسخگویی به مراجعین در اسرع وقت 

 تهیه لیست های مختلف از اطالعات تماس با افراد 

  جستجو در کلیه اطالعات 
  
    ارسال یادداشت     * 

 ارسال یادداشت به کاربران مجموعه 

 پاسخگویی به موقع امور محوله 

 ارتباط بموقع با کاربران 

  ارسال یادداشت برای گروهی از کاربران 
       

    اشتراک فایل     *  
 استفاده از اطالعات و فایلهای گروه های کاری مرتبط 
 به اشتراک گذاری اطالعات بمنظور انجام کارهای گروهی 
 طبقه بندی موضوعی فایلهای اطالعاتی  
 دسترسی کاربر ارشد به فایلهای گروه های مشابه 
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  بخش های اصلی ) 2-6

اطالعـات  : های اطالعاتی مختلفی تشکیل شـده اسـت کـه عبارتنـد از      tabاین سیستم مشابه بقیه سیستم ها ، از 
فردی ، پرسنلی ـ اداری ، علمی ـ آموزشی ، سوابق همکاری با پژوهشکده که هر یک داری فیلدهای اطالعاتی   

  .مرتبط می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 25

  
  
  مدیریت سیستم و تعریف سطوح دسترسی ) 7
  
  ویژگی ها) 1-7

 مدیریت کاربران 

 مدیریت گروه های کاربری  

 تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از فیلدهای اطالعاتی  

 تعریف سطوح دسترسی برای رکورد 

 تعیین و تعریف سطوح دسترسی مختلف در تمامی سیستم ها و زی سیستم ها  

  هاcombo boxمدیریت و تعریف مقادیر اولیه  

 هر یک از سیستم ها به تفکیک مدیریت مقادیر اولیه  
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  نمای گرافیکی سیستم های یکپارچه موسسات علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی ) 8
  
  

  
  
  
  
 
 


